Sva študentki Šolskega centra Šentjur,višje strokovne šole, kjer se izobražujeva po programu
Inženir kmetijstva. Najino strokovno prakso za drugi letnik višješolskega študija sva se
odločili opravljati v tujini, in sicer preko mednarodnega projekta Leonardo da Vinci. Vse to
nama je omogočila najina šola, ki je v ta projekt vložila zelo veliko truda. Zato se ob tej
priložnosti iskreno zahvaljujeva profesorici Sonji Ravnak in direktorju Branku Šketu za ves
vloženi trud.
Najina pot se je pričela 8. septembra 2006, ko sva odleteli z letališča Brnik in po uri in pol
pristali v Amsterdamu. Nato se je najina pot nadaljevala z vlakom proti najinemu novemu
domu. Ko sva prispeli na najino postajo Rijswijk, naju je tam pričakal najin gostitelj oz. šef,
ki pa je prav lepo rekel: »My ladies from Slovenia«.
Svoje delo sva opravljali v rastlinjaku Marka van der Drifta, ki je eden izmed najbolj
priznanih gojiteljev vrtnic na Nizozemskem. Rastlinjak je velik 2 ha in na teh dveh hektarjih
so zasajene vrtnice vrste RED BERLIN. Najino delo je vključevalo rezanje vrtnic, čiščenje,
pakiranje in vso pripravo za prodajo. Skratka, spoznali sva celoten proces gojenja vrtnic, od
rezanja do prodaje. Večino vrtnic prodajo na borzo cvetja »FLORA HOLAND«.
V februarju bodo vse te vrtnice odstranili in nasadili novo vrsto Grand Prix, in sicer na
površini 4 ha.
Ker pa sva študentki, sva imeli kar nekaj prostega časa, ki sva ga zelo prijetno izkoristili.
Spoznali sva čudovito deželo, ljudi, nekaj običajev in seveda tudi nočno življenje tamkajšnjih
mladih. Navezali sva stike s študenti iz drugih držav, npr. Brazilije, Japonske, Francije,
Madžarske, Uzbekistana, Tadžikistana … Z njimi sva se tudi zelo dobro razumeli. Študentske
zabave so zanimive po vsem svetu. Ker pa se seveda ne moreš zgolj zabavati, sva si ogledali
tudi deželo samo. Obiskali sva mesta Amsterdam, Roterdam, Den Haag, in še mnogo drugih
mest, ki jih ponuja prečudovita dežela Nizozemska.
Ker sva živeli ločeno od gostitelja, sva bili v hiši s Poljaki, ki so bili redno zaposleni v
rastlinjaku. Morava priznati, da se je med nami vsemi spletla prava prijateljska vez. In zelo
težko je bilo, ko je napočil 10. december, čas za odhod domov. Pritekla je marsikatera solza in
izrečeno je bilo mnogo besed, kot so: »Pogrešamo vaju in vrnita se nazaj«.
Tako sva se resnično morali posloviti od vseh prijateljev, podšefa in šefa.
Vsako slovo je težko, za naju je bilo to še posebej težko, ker sva resnično uživali v najini
strokovni praksi na Nizozemskem.
Za konec pa prav lep pozdrav »DOEI DOEI«
Zapisali: Barbara Polanec in Anita Kovše, študentki Šolskega centra Šentjur, višje
strokovne šole, program Inženir kmetijstva
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Barbara Polanec in Anita Kovše

Barbara Polanec in Anita Kovše, Slovo na letališču, od pod šefa,…

Rastlinjak od zunaj

Polovica rastlinjaka

Mili v bližini najinega doma,..

Pakirane vrtnice

Najini prijatelji v hiši in pod šef,..

Tudi najini sostanovalci,..

Bowling z šefom,..Kdo zmaga?

